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การันตีครบ 10 ท่าน ออกเดนิทาง 
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50% เทีย่วครบ มีเวลาในแต่ละสถานทีเ่ต็มอ่ิม กระเป๋าล้อลาก 4 ล้อ หมุน 360๐ 

พกัโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม**** อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ส หมอนรองคอ นอนบนเคร่ือง+รถ 

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง อาหารขึ้นช่ือตามเมืองต่างๆ ADAPTER ส าหรับยโุรป 

รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์แล้ว มีน ้าดื่มบริการทุกวัน วันละ 1 ขวด คู่มือท่องเทีย่วประเทศแถบยโุรป 

เทีย่วเมืองสวย 3 ประเทศ 

 

รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กระเป๋าเลก็ใส่อปุกรณ์ใช้บนเคร่ือง 
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วนั โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม (เทียบเท่า) 
1 สนามบินสุวรรณภมิู  ( กรุงเทพฯ )     

2 เมืองแฟรงเฟิร์ค (เยอรมนี) - เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ – เมืองเทียร์ -   PENTA HOTEL TRIER 

3 เมืองเทียร์ – เมืองสตราสบูร์ก (ฝร่ังเศส) – จตุัรัสเกลแบร์ – มหาวิหารสตราสบูร์ก - 
เมืองกอลมาร์    

MERCRU UNTERLINDE 
COLMAR 

4 เมืองกอลมาร์ – หมู่บา้นอองกีเชม – เมืองริคเวียร์ – หมู่บา้นไกเซอร์สแบรก ์–  
เมืองกอลมาร์    

MERCRU UNTERLINDE 
COLMAR 

   5 เมืองกอลมาร์ – เมืองไฟร์บวร์ก อิม ไบนส์เกา (เยอรมนี) – เมืองทิทิเซ่ –  
ทะเลสาบทิทิเซ่     

MARITIM TITISE 
HOTEL 

6 เมืองทิทิเซ่ – เมืองทรุนน์ – ล่องเรือทะเลสาบทรุนน์ – เขาฮาร์เดอคุม –  
เมืองอินเทอลาเค่น –     

CARLTON EUROPE 
HOTEL 

7 เมืองอินเทอลาเค่น – เมืองเลาเทอบรุนเน่น – หมู่บา้นเมอเรน –  
หมู่บา้นกริมเมลวาลด ์– เมืองซูริค - ชอ้ปป้ิงถนนบานโฮฟซตราสเซอ    

HOLIDAY INN MESSE 

8 สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ  - -  

9 สนามบินสุวรรณภมิู - - -  
 

 

เจาะลึกเมืองเก่าแก่ หมู่บ้านสวย สัมผัสโอโซนบริสุทธ์ิ 
 

ไฮไลน์ของโปรแกรมทวัร์ 
 
 

เมือง Trier (Unseen) 
เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี ตัง้ขึน้ 16 ปีก่อนคริสตกาล 

 

ชมหมู่บ้าน Eguisheim / Kaysersberg (Unseen) 
อีกหน่ึงหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝร่ังเศส และเป็นมรดกโลก 

 
 

ชมเมือง Titisee / Freiburg im Breisgau 
เมืองในเขตป่าด าที่มีโอโซนบริสุทธ์ิที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลกในเยอรมนี 

 

ชมเมือง Colmar / Riquewihr / Strasbourg 
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เมืองสวยของฝร่ังเศส ตดิอันดับ 1 ใน 10 เมืองสวยของโลก 
 

ชมหมู่บ้าน Murren (Unseen) 
หมู่บ้านชาเลต์สวสิที่ตัง้อยู่บนแนวเทอืกเขาแอลป์ สวยยังกับสรวงสวรรค์  

 

ล่องเรือทะเลสาบทรุนน์ 
หน่ึงในทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 

ดนิเนอร์สุดแสนโรแมนตคิบนยอดเขา  Harder Kulm 
 

ช้อปป้ิง Bahnhofstrasse ถนนช้อปป้ิงที่แพงที่สุดในโลก 

 
กาํหนดการเดินทาง  

กนัยายน   7-15  /  20-28  /  29 ก.ย. – 7 ต.ค. 
ตุลาคม  14-22  /  21-29    
พฤศจิกายน  9-17  /   23 พ.ย. – 1 ธ.ค.   
ธันวาคม  2-10  /   17-25 
 

20.00 น.    พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
    ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)   
    เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 
23.45 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 920 

06.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมนี   หลงัผา่นการตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ 

09.00 น.     นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไมนซ์ (Mainz) 
    (ระยะทางประมาณ 44 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
  เป็นเมืองหลวงของรัฐไรน์ลนัด-์พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz)        รัฐท่ีตั้งอยูต่รงใจกลางเทือกเขา

ซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหน่ึงดินแดนของเยอรมนีท่ีถูกหอ้มลอ้มดว้ยนิยายปรัมปราอนัน่าหลงใหล  
ปัจจุบนัไมนซ์ถือวา่เป็นเมืองมหาวิทยาลยัและศูนยก์ลางการคา้เหลา้ไวน์ท่ีสาํคญัของเยอรมนี 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 

วนัที่สอง (2) เมืองแฟรงเฟิร์ค(เยอรมนี) - เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ – เมืองเทียร์ - เทีย่ง คํา่ 
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  นาํท่านชม มหาวิหารไมนซ์ (Mainz Cathedral) สัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของเมืองไมนซ์เป็น
ตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมโรมาเนสกข์องยคุท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดบนฝ่ังแม่นํ้าไรน์ 

  นาํท่านชม ไอรอน ทาวเวอร์ (Iron Tower) หอคอยจากยคุกลาง ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษ
ท่ี 13 เป็นหน่ึงในสามหอคอยท่ีเหลือจากกาํแพงเมืองของเมืองไมนซ์ 

   
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
13.30 น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเทียร์  (Trier) 
    (ระยะทางประมาณ 148 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

 เมืองท่ีมีช่ือเสียงมากๆ อีกเมืองของเยอรมนั และถือวา่เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเยอรมนีดว้ย 
ถูกตั้งข้ึน 16 ปีก่อนคริสตกาล และในช่วงตน้ศตวรรษท่ี3 ยงัไดรั้บการสถาปนาเป็นโรมท่ีสอง 
นาํท่านถ่ายรูปกบัประตูโรมัน พอร์ทา นีกา (Porta Nigra)  ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 2 ถือ
เป็นประตูโรมนัม่ีเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอลป์  
นาํท่านถ่ายรูปดา้นอกกบั มหาวิหารเทยีร์ (Trier Cathedral) เป็นมหาวิหารท่ีสาํคญัท่ีสุด และ
มีความเก่าท่ีสุดแห่งหน่ึงในเยอรมนั  ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมยัโรมนั ปัจจุบนัถือเป็นโบสถท่ี์
ใหญ่ท่ีสุดในเมืองเทียร์อีกดว้ย ใหท่้านอิสระเดินเล่นชมเมืองเทียร์ท่ีไดรั้บการประกาศของ
องคก์ารยเูนสโก (Unesco) 
 

19.00 น.    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
   พกัค้างคืน ณ  PENTA HOTEL TRIER หรือระดับเทยีบเท่า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) 
    (ระยะทางประมาณ 214 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 
  เมืองหลวงแห่งแควน้อลัซาส ท่ีมี 2 วฒันธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลดักนัอยู่

ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลบักนัไปมา สตราบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรม
สมยัโบราณเป็นร่องรอยประวติัศาสตร์ใหช้าวเมืองปัจจุบนัไดช่ื้นชม มียา่นเมืองเก่าทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีรู้จกักนัในนาม la Petite France (ปารีสนอ้ย)  

  นาํท่านชมเขต la Petite France ภูมิทศัน์สวยงามดว้ยบา้นเรือนท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังสองแม่นํ้า มี
ลกัษณะเป็นพื้นท่ีลอ้มรอบดว้ยแม่นํ้าอิลลท์ั้งส่ีดา้น และมีเสน้ทางคูคลองเช่ือมต่อกนัไป
มากมาย ภายในยา่นน้ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดดว้ยหินกรวด เรียงรายดว้ย
บา้นไมโ้บราณสไตลอ์ลัซาสท่ีสวยงาม 

วนัที่สาม (3) เมืองเทียร์ – เมืองสตราสบูร์ก (ฝร่ังเศส) – จัตุรัสเกลแบร์ –  
มหาวหิารสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์ 

เช้า เทีย่ง คํา่ 
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  นาํท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ (Kléber Place) จตุัรัสท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใจกลาง
ของเมืองสตาสบูร์ก ภายในจตุัรัสยงัเป็นท่ีตั้งของ พระราชวงั “Aubette" อีกหน่ึงอาคาร
ประวติัศาสตร์ท่ีค่อนขา้งมีประวติัท่ียาวนาน ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นเหนือของจตุัรัส โดยถูกสร้างข้ึน 
ในช่วงปี 1765 - 1778 เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการบญัชาการทางทหาร  

  นาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวหิารท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของยโุรปและมียอดโดมสูงท่ีสุดในยโุรปตะวนัตกออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
สร้างดว้ยหินทรายสีชมพทูั้งหลงัโดยสร้างข้ึนในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาใน
การก่อสร้างนานกวา่ 260 ปี ตวัวหิารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างท่ีงดงามหลายส่วนรวม
ถึงรูปแกะสลกัต่างๆ ช่วงยคุกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นตามอธัยาศยั 

 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
13.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงกอลมาร์ (Colmar) 
    (ระยะทางประมาณ 16 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี  

เมืองในแควน้อาลซสั ประเทศฝร่ังเศส และเป็นหน่ึงใน Les Plus Beaux Villange de France 
หรือหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส (เมืองท่ีถูกจดัอนัดบั 1ใน 10เมืองโรแมนติคท่ีสุดในโลก) 
ไดรั้บการขนานนามวา่เวนิสนอ้ย La Petite Venise ตั้งอยูบ่นเสน้ทางไวน์ของอาลซสั เมือง
กอลมาร์มีช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มืองใหค้งเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยากรรมและบรรยกาศ
ของเมืองโบราณ ในตวัเมืองมีพิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ ท่ีอยูอ่าศยัเหมือนในยคุกลาง  ดว้ยบรรยกาศท่ี
สวยงามตดักบับา้นเรือนสีสนัสดใสจึงเป็นเมืองท่ีคู่รักจากทัว่โลกเดินทางมาฮนันีมูนท่ีน้ี  
จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านเดินตามอธัยาศยั 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    พกัค้างคืน ณ  MERCRU UNTERLINDE COLMAR หรือระดับเทียบเท่า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอองกเีชม (Eguisheim) 
    (ระยะทางประมาณ 8 กม. / ใช้เวลาประมาณ 20 นาท)ี 
  หมู่บา้นท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “อกีหน่ึงหมู่บ้านทีส่วยทีสุ่ดของฝร่ังเศส” รวมทั้งเป็น

หน่ึงในเสน้ทางการชิมไวนท์างตะวนัออกของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บความนิยม
ในหมู่นกัท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของแควน้อลัซาสอีกดว้ย นําท่านเดินชมความงดงาม ไปตามถนน
อนัคดเค้ียวของหมู่บา้น ต่ืนตาไปกบัความงดงามของเหล่าอาคารบา้นเรือนท่ียงัคงกล่ินอาย
ความเป็นยคุกลางไวเ้ป็นอยา่งดี ชมความเก่าแก่ของอาคารไมโ้บราณท่ีแต่งแตม้ดว้ยสีสนัสี

วนัที่ส่ี (4) เมืองกอลมาร์ – หมู่บ้านอองกเีชม – เมืองริคเวียร์ – หมู่บ้านไกเซอร์สแบรก์ –  
เมืองกอลมาร์ 

เช้า เทีย่ง คํา่ 
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สดใส  และเดินลดัเลาะไปชมหมู่ดอกไมห้ลากสีสนัท่ีออกดอกชูช่อตามระเบียงบา้น เสมือน
กบัภาพวาดสีนํ้ามนัท่ีสดใส ประดบัประดาเมืองโรแมนติกแห่งน้ีไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

 
    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองริคเวีย (Riquewihr) 

(ระยะทางประมาณ 65 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแควน้อาลซาส และเป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส  
และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกดว้ย นาํท่านเดินชมบา้นเรือนท่ีอยูใ่น
หุบเขาลอ้มรอไปดว้ยไร่องุ่นท่ีไวส้าํหรับทาํไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นตน้
องุ่นท่ีถูกปลูกสวยงามยิง่นกั ใหท่้านเดินเล่นชมเมืองริคเวีย ท่านจะไดพ้บกบัร้านเรือนท่ีมีสีสนั
สวยงามลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านคา้ ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ใหท่้านเลือก
นัง่จ๊ิบไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซ้ือไวน์ท่ีมีช่ือเสียง อิสระใหท่้านเดินถ่ายรูป 

 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
13.30 น.    นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไกเชอร์สแบรก์ (Kaysersberg) 

(ระยะทางประมาณ 14 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
ดินแดนบนเชิงเขาโดยเอกลกัษณ์ของเมืองสวยแห่งน้ีคือ   บา้นเรือนเป็นแบบอนุรักษส์ไตล ์
“ทิมเบอร์ เฟรมเฮา้ส์” ซ่ึงเป็นสไตลท่ี์ใชไ้มเ้ป็นวสัดุสาํคญั อีกทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีมี
ช่ือเสียงแห่งแรก ๆ ในแควน้อลัซาสอีกดว้ย นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีศิลปะ สถาปัตยกรรมอนั
หลากหลายยคุ ผสมผสานกนัอยูใ่นหมู่บา้นแห่งน้ี ใหท่้านไดม้าเยีย่มชมและถ่ายภาพความ
สวยงามตามอธัยาศยั  
 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) 
(ระยะทางประมาณ 13 กม. / ใช้เวลาประมาณ 25 นาท)ี 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    พกัค้างคืน ณ  MERCRU UNTERLINDE COLMAR หรือระดับเทียบเท่า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงไฟร์บวร์ก อมิ ไบนส์เกา (Freiburg im Breisgau)   

(ระยะทางประมาณ 52 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
 เมืองท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดในเขตป่าดาํ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ( Baden-Wurttemberg)  ใกล้

ชายแดนฝร่ังเศสและสวิสเซอร์แลนด ์ ท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองทิวทศัน์แบบป่าดาํท่ีสวยงามและยงัมี 
อากาศดีมีแดดตลอดทั้งปี เป็นเมืองเก่าท่ีถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ค.ศ. 1120 

วนัทีห้่า (5) เมืองกอลมาร์ – เมืองไฟร์บวร์ก อมิ ไบรส์เกา – เมืองททิิเซ่ – ทะเลสาบททิิเซ่ เช้า เทีย่ง คํา่ 
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12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
13.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองททิิเซ่ (Titisee) 
 (ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี 

เมืองเลก็ๆ ท่ีอยูใ่นเขตป่าดาํตอนใตท่้ามกลางป่าสนอนัอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบสุดสวย และ
ยงัเป็นแหล่งผลิต นาฬิกากุ๊กก ูท่ีดีท่ีสุดในโลก 

 
นาํท่านชมทะเลสาบทิทเิซ่ (Titisee Lake) ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตป่าดาํ มีความยาว 2 
กิโลเมตร และมีความกวา้ง 700 เมตร ท่านจะไดพ้บกบัยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในป่าดาํนัน่คือ ยอด
เขา Feldberg ซ่ึงความสูงถึง 1500 เมตร ใหท่้านไดแ้วะซ้ือของท่ีระลึกตน้ตาํรับของนาฬิกากุ๊กก ู
ของแทท่ี้ทาํจากไมส้นแกะสลกัถ่วงดว้ยตุม้นํ้ าหนกั มีฟังกช์นัการทาํงานทั้งตีบอกเวลาบาง
เรือนมีนกร้อง กล่องดนตรี ตุก๊ตาเตน้รํา และคนเล่ือยไม ้ เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชาวทิติเซ่ 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
    พกัค้างคืน ณ  MARITIM TITISE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทรุนน์ (Thun) 
     (ระยะทางประมาณ 181 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.) 

 เมืองเลก็ๆ ท่ีมีจาํนวนประชาชนไม่ถึง 50,000 คน เท่านั้น และเป็นเมืองท่ีมีปราสาทงาม 
ทะเลสาบสวย งดงามและกล่ินอายของสวิสแท้ๆ  ตั้งอยูต่รงปากแม่นํ้าอาเรอ ท่ีมีทิวทศัน์
ธรรมชาติท่ีสวยงามของภูเขา แม่นํ้าและทะเลสาบ สายนํ้าขนาดกาํลงัดีโอบกอดเมืองทั้งเมือง 
ถนนหนทางโคง้ผา่นไปตามธารนํ้าโอบอุม้ชุมชน  

 นาํท่านถ่ายรูปกบัปราสาททรุนน์ (Schloss Thun) ปราสาทเก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 
1200 โดยดยคุแห่งแซริงเงิน ตั้งโดดเด่นอยูบ่นเนินเขาเต้ียทางตอนเหนือของตวัเมือง  

 นาํท่านสู่ราทเฮ้าส์พลทัซ์ (Rathaus Platz) เป็นจตุัรัสท่ีงามท่ีสุดของเมือง โดยมีหอนาฬิกาสี
แดงตั้งอยูเ่หนืออาคารศาลาวา่การเมือง รายลอ้มไปดว้ยอาคารยคุเก่าอยูทุ่กดา้น รวมทั้งบ่อนํ้าพุ
โบราณกลางจตุัรัสดว้ย บรรยากาศแบบสถาปัตยกรรมแบบสวิส 

 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    

วนัที่หก (6) เมืองททิิเซ่ – เมืองทรุนน์ – ล่องเรือทะเลสาบทรุนน์ – เขาฮาร์เดอคุม –  
เมืองอนิเทอลาเค่น – 

เช้า เทีย่ง คํา่ 
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13.30 น. นาํท่านล่องเรือทะเลสาบทรุนน์  (Lake Thun)    หน่ึงในทะเลสาบแสนสวยท่ีโอบลอ้มเมือง
อินเทอลาเค่น ทาํใหก้ารล่องเรือทะเลสาบทรุนน์น้ี ค่อนขา้งจะเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวมาก 
เพราะจะไดเ้ห็นความงดงามทั้งตวัเมืองและยอดเขา 3 ทหารเสือ   ไดแ้ก่  ไอเกอร์,  มองคแ์ละ
จุงเฟรา ท่ีคอยโอบกอดเมืองอินเทอลาเค่นแห่งน้ี ช่างเป็นภาพท่ีแสนโรแมนติกยิง่นกั  จากนั้น 
อิสระท่านเดินเล่น พกัผอ่นในเมืองอินเทอลาเค่น 

 
17.00 น. นาํท่านนัง่โมโนเรลขึน้สู่ยอดเขา ฮาร์ดเดอร์คุม (Harder Kulm) เป็นภูเขาทางตอนบนของ

เมือง Interlaken ท่ีมีช่ือเสียงจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสามารถมองเห็นเมือง Interlaken ไดท้ั้ง
เมือง พร้อมดว้ยทะเลสาบทั้ง 2 ทะเลสาบท่ีขนาบขา้งเมืองไว ้ ไดแ้ก่ Thun Lake ทางทิศ
ตะวนัตก และ Brienz Lake ทางทิศตะวนัออก พร้อมดว้ยวิวเทือกเขาหิมะ 3 เทือกเขาสุด
อลงัการไดแ้ก่ Jungfrao, Eiger และ Monch 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาฮาร์ดเดอร์คุม สุดแสนโรแมนติค 
    พกัค้างคืน ณ  CARLTON EUROPE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเทอบรุนเน่น (Lauterbrunnen) 
     (ระยะทางประมาณ 13 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 

นาํท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้นเลก็ๆ ในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง  เงียบสงบโดยมี
ฉากหลงัของหมู่บา้นคือนํ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือวา่ ชเตาบ์บาค (Staubbach) นํ้าตกท่ีมีความ
สูง 300 เมตร และเป็นหน่ึงในนํ้าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป  
จากนั้นนาํท่าน น่ังเคเบิล้คาร์ สู่สถานี Grutschalp จากนั้นเปล่ียนเป็น น่ังรถราง เพื่อไปยงั 
หมู่บ้านเมอเรน (Murren) หมู่บา้นชาเลตส์วิสท่ีตั้งอยูบ่นแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บา้นท่ี
คนสวิสฯ ต่างบอกวา่ท่ีน้ีสวยยงักบัสรวงสวรรค ์ หากอากาศดีทอ้งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบงั
ท่านสามารถชม 3 ยอดขนุเขาท่ีตั้งตระหง่านเหนือหมู่บา้นเมอเรน คือยอดเขา Eiger, Monch, 
Jungfrau ในช่วงฤดูดอกไมผ้ลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกบัดอกไมป่้า และดอกไมท่ี้ถูกปลูก
ประดบัไวต้ามบา้นเรือนสวยงามยิง่ยิง่นกั และหมู่บา้นเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึง
ยงับริสุทธ์ิยิง่นกั  
 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
13.00 น. จากนั้นนาํท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ หมู่บ้านกมิเมอวาลด์ (Gimmelwald) หมู่บา้นสไตลช์าเลต์

แท้ๆ  ใหท่้านเดินเล่นชมวิวทิวทศัน์ของเทือกเขาเอลป์  

วนัที่เจ็ด (7) เมืองอนิเทอลาเค่น – เมืองเลาเทอบรุนเน่น – หมู่บ้านเมอเรน –  
หมู่บ้านกริมเมลวาลด์ – เมืองซูริค - ช้อปป้ิงถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

เช้า เทีย่ง คํา่ 



 

EUROPE GERMANY  FRANCE  SWISS 9D 6N (TG)                          9 

จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่างโดยเคเบ้ิลคาร์จากหมู่บ้านกมิเมอวาลด์ (Gimmelwald) 
สู่ดา้นล่าง  
 

    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) 
     (ระยะทางประมาณ 129 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

 นาํท่านเขา้สู่ เขตเมืองเก่า (Old Town) เป็นเขตบา้นเมืองและหมู่บา้นยโุรปโบราณยคุเมดิอิวลั 
(Medieval) ท่ีอนุรักษไ์ว ้ อาคารในแถบน้ีมีอายนุบัยอ้นไปไดถึ้ง 2,000 ปี อาคารสมยัใหม่ท่ีผดุ
ข้ึนในบริเวณใกลเ้คียงนั้นถูกออกแบบและจดัวางไดอ้ยา่งลงตวักบัอาคารบา้นเรือนแบบเก่าๆ 
เหล่าน้ี นอกจากจะไดม้าเดินชมความสวยงามของบา้นเรือนโบราณแบบในเทพนิยายแลว้ ยา่น
น้ียงัเป็นแหล่งร้านคา้ งานฝีมือ และร้านอาหารอีกดว้ย 

 อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา้เก่าแก่ท่ีรุ่งเรือง
มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 เป็นถนนสายชอ้ปป้ิงหลกัของเมือง   ท่ีเตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้และ
ร้านคา้มากมายตลอดสองฝ่ังทาง     โดยเฉพาะร้านแบรนดเ์นมระดบัโลกดงัๆ  ท่ีมารวมตวักนั
อยูบ่นถนนเสน้น้ีจนข้ึนช่ือวา่เป็น “ถนนช้อปป้ิงทีแ่พงทีสุ่ดในโลก” ถนนเสน้น้ีมีร้านขาย
นาฬิกาเป็นจาํนวนมากเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั้นนาํของโลก 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน 
    พกัค้างคืน ณ  HOLIDAY INN MESSE หรือระดับเทียบเท่า 

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
10.00 น.  นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค มีเวลาใหท่้านไดท้าํ Tax Refund คืนภาษี 
13.30 น.    ออกเดินทางกลบัสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 

05.30 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 

วนัทีแ่ปด (8) เทีย่วชมเมืองซูริค – สนามบิน เช้า - - 

วนัที่เก้า (9) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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กาํหนดการเดินทาง   
กนัยายน   7-15  /  20-28  /  29 ก.ย. – 7 ต.ค. 
ตุลาคม  14-22  /  21-29    
พฤศจิกายน  9-17  /   23 พ.ย. – 1 ธ.ค.   
ธันวาคม  2-10  /   17-25 

  

อตัราค่าบริการ  ราคารวมตัว๋ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  99,900.- 

1 ผู้ใหญ่ 1 เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  (มเีตยีง) ราคาท่านละ  93,900.- 

2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อายุตํา่กว่า 12 ปี (มเีตยีง) ราคาท่านละ  89,900.- 

2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อายุตํา่กว่า 12 ปี (ไม่มเีตยีง) ราคาท่านละ  83,900.- 

พกัห้องเดีย่ว จ่ายเพิม่อกีท่านละ 18,000.- 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดนิทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 
 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยืน่วซ่ีาให้ทางบริษทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนการเดินทาง 
ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 
 
 
 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบินไทยเสน้ทาง ตามท่ีระบุ  
(ภาษีนํ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 เม.ย. 60  หากในวนัออกตัว๋มีการปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง) 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน  (Standard Room) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีกาํหนดในโปรแกรม  
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 ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษัทได้ทาํการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ประเทศเยอรมนี 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเลก็ติดตวัท่านข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า 
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน (เท่าน้ัน) 

 
 
 
 

 ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ 

บริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นกาํลงัใจ เพิ่มเติม) 
  ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ซ่ึงท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  30,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเกบ็ค่ามดัจาํค่าทวัร์ ท่านละ 40,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัต ิ
 
***(กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตาม

เง่ือนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท่้าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่านั้น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วีซ่าของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด*** 
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***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทัวร์  ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (คืนค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด) 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30-44 วัน    ยดึเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  15-29 วัน    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  8-14  วัน     ไม่คืนค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-7  วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี
เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วีซ่า, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ กต็าม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 

 ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีา 
 การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้กบ็ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) หากผลวีซ่าออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คนืเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ไม่ว่าในกรณใีดๆ กต็าม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
  กรณีที่ท่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัขอสงวน 
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สิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้กบัท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเกบ็ และท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการยืน่วซ่ีาเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมยืน่วซ่ีาหลงักรุ๊ป ท่านจะต้องรับผดิชอบค่าวซ่ีาส่วนต่างที ่
เกดิขึน้(กรณมีค่ีาใช้จ่ายเร่ืองวซ่ีาเพิม่เติม) 

ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยืน่กรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ที่น่ัง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่สาํหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณีหากท่านต้องมีการสํารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 
สําหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ,  ทานมังสวรัิติ, ไม่ทานหมู / เนือ้ / ไก่ / ปลา หรืออืน่ๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปทีมี่ลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง

อาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสมัภาระสาํหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเกบ็เงินเพิม่ต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

นํา้หนักของสัมภาระโหลด สําหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ สําหรับนําขึน้เคร่ืองได้ สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมี
นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสมัภาระนํ้าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารทีเ่ดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
กต็าม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
สาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว) 
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ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเงื่อนไขการจอง 
และการยกเลกิ และเงื่อนไขของการเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศเยอรมนี 1 ชุด 
ใช้เวลายืน่วซ่ีาประมาณ 10 วนั (ไม่รวมวนัทําการ) 

ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดนิทางทุกท่านจะต้องเดนิทางมายืน่วซ่ีาด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตวัท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้สาํหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จาํนวน 2 รูป   (ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่ยิม้เห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ซ้ํากบัหน้าวซ่ีาในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทั่วไป สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ,  
สาํเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. สําเนาสูติบัตร สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเดก็ท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีสมุดเงินฝาก (เนน้ออมทรัพยเ์ป็นหลกั หรือประจาํแนบเพิม่เติม กรณีเงินบญัชีออมทรัพยมี์

นอ้ย) ถ่ายทุกหน้าย้อนหลงั 6 เดือน ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํนวนเงินไม่
ตํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสู่ภูมิลาํเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้ง
ออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหค้รอบครัวดว้ย 

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวนัทีย่ืน่วซ่ีา
ต้องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณทีีบ่ริษัทของท่านเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดนิทางทั้งหมด ทางบริษัทท่าน
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ต้องออกจดหมายอกีฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดย
ระบุช่ือผู้เดินทาง และระบุเหตุผลที่จัดการเดินทางคร้ังนีใ้นจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้อืน่ จะต้องไปทาํ BANK  GUARANTEE  ที่ธนาคาร โดยต้องใส่
ช่ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการทาํงานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู,่ สาํเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) 

 
 กรณีที่เป็น

พนักงานบริษทั
ทั่วไป 

ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานตวัจริง ระบุวนัเร่ิมเข้างาน / อตัราเงินเดือน / ตําแหน่งงาน / ช่วงเวลาที่ขอ
ลางานเพือ่เดินทางท่องเที่ยว หลงัจากน้ันจะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบกาํหนดลางาน 

 (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 

กรณีประกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอาํนาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ สาํเนาทะเบียนการคา้ หรือสาํเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณีข้าราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สงักดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานและสาํเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 

กรณีแม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณีเป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) พร้อมสาํเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณีเด็กที่ไม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเดก็ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี )  หากเดก็เดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเดก็เดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถทาํท่ีสาํนกังานเขต หรือ อาํเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ใหเ้ดก็ช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ดก็หญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 
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 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดกต็าม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

 
 
 

 
 
 
 


